
  

  הודעה בדבר פירוט תאי העבודה

  )2002-(א) לתקות הודעה לעובד (תאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה, התשס"ב1תקה  - 1(טופס 
 שם העובד/ת  מען + ח.פ. מעביד.שם ה1

   

 מען מספר זהות

  
  

 תקופת החוזה  חוזה מיום . תאריך תחילת העבודה2
 

  יום  חודש  שה

      
7  1  1  0  1  0  

  
  יום  חודש  שה

      
7  1  1  0  1  0  

  ולאחר מכןחודשי יסיון   6
  תקופת העבודה איה קצובה

 . תפקידיו העיקריים של העובד/ת הם כלהלן:3

   .א

  .שם הממוה הישיר/ה על העובד/ת ותואר התפקיד של הממוה הישיר/ה:4

 

     .כמפורט בהסכם העסקה . הבסיס שלפיו משולם השכר:5

 ___-___  דרגה___-___ פי דירוג -. שכר עבודתו/ה של העובד/ת קבע על6
  

סך כול התשלומים שישולמו לעובד/ת כשכר עבודה (ברוטו), בהתאם  –פי דירוג מכוח הסכם קיבוצי -אם שכרו/ה של העובד/ת איו קבע על
  שישולמו לעובד/ת הוא כלהלן:פירוט כלל התשלומים .  5כמפורט בהסכם העסקה בסעיף  לבסיס השכר, הוא

 תשלומים שאים קבועים תשלומים קבועים

 מועד התשלום*** סוג התשלום** מועד התשלום סוג התשלום**

 לפי החלטת יו"ר/מכ"ל בווסים תשיעי לכל חודש בהתאם להסכם

   דצמברחודש  (עפ"י חוק) דמי הבראה

   סיעות

 עפ"י חוק

   תשיעי לכל חודש

 , מכוון ומדובר במשרת אמון במידת הצורך יוגדלו שעות העבודה17:30עד  08:30 שעות 9עד  – יום העבודה הרגיל של העובד/ת . אורכו של7

 שבת – .יום המוחה השבועי של העובד/ת8

 .תשלומים בעבור תאים סוציאליים שהעובד/ת זכאי להם:9

הגוף המקבל ושם  סוג התשלום
 התכית

אחוז הפרשה של  העובד/תאחוז הפרשה של 
 המעביד

 תאריך תחילת התשלום

  חובה פסיה
  _______חברת 

יקבע במועד הרלווטי 
 להפרשה על פי החוק

 עפ"י חוק / צו הרחבה עפ"י חוק / צו הרחבה עפ"י חוק

    אחר:
 

  יום  חודש  שה

      
            

  

העבודה; אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכול זכות המוקית לעובד/ת הודעה זו איה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תאי 
  תאריך תחילת השיוי הוא:________________ מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

  ה.אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקית לעובד/ת מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבוד

 פרטי המעביד

 תאריך חתימה תואר המשרה שם החותם

   מהל 

 :הערות
 שעות ביממה. 24העובד מצהיר כי ידוע לו ואין לו כל התגדות לכך כי במקום העבודה בו הוא מצא קיימות מצלמות אבטחה הפועלות  )1
 הסודות המסחריים של החברה.המשרה היא משרת אמון על כל המשתמע מכך ובעיקר בהקשר לשמירת כל ידוע לעובד כי  )2
 ., שעות העבודה מתארכותתקופת מכסותלפי כמו למשל  ,ידוע לעובד כי בתקופות מסוימות )3
 ידוע לעובד כי בתקופות עומס יש לפעמיים צורך לעבוד בימי שישי. )4
 העובד מתחייב להוג בזהירות כלפי ציוד החברה. )5
 במשרדים.לעובד כי אין לעשן  ידוע )6

  

  תפוצה: לעובד/ת   


